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MISIUNE

• Inspectoratul Școlar Județean Botoșani este o instituție publică care asigură un învățământ

performant și eficient atât prin activități de monitorizare, îndrumare și control, cât și prin

responsabilizarea permanentă a tuturor factorilor implicați în educația botoșăneană.

VIZIUNE

• Inspectoratul Școlar Județean Botoșani încurajează integrarea socio-profesională a beneficiarilor

direcți ai procesului de învățământ și promovează, prin acțiunile sale, un climat educațional

european caracterizat de egalitate de șanse, obiectivitate și competitivitate.

Școli sigure! Școli prietenoase! Școli performante!



PRIORITĂȚILE 
INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI  
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și-a propus, pentru anul școlar 2022-2023, drept priorități,
în conformitate cu strategia stabilită în anul școlar anterior, continuarea următoarelor demersuri:

➢ asigurarea calității procesului instructiv-educativ și realizarea unui sistem educațional stabil,
echitabil, prietenos și eficient pentru fiecare elev din județul Botoșani;

➢ asigurarea unui climat de siguranță pentru elevi, prevenirea și diminuarea violenței în
unitățile de învățământ;

➢ prevenirea și reducerea absenteismului și a părăsirii timpurii a sistemului de educație;

➢ eficientizarea activității de inspecție școlară;

➢ corelarea ofertei educaționale a învățământului profesional și tehnic cu cerințele pieței muncii
și ale dezvoltării economice și sociale;

➢ asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor europene prin proiecte ale unităților de
învățământ;

➢ continuarea parteneriatului educațional școală-părinți, administrație locală, comunitate.



ȚINTELE STRATEGICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

1. Coordonarea și monitorizarea, prin intermediul inspecției școlare, a implementării
eficiente a curriculumului, a strategiilor de evaluare cu scop de orientare și
optimizare a învăţării, în scopul îmbunătățirii rezultatelor la învățătură, la evaluările
și examenele naţionale.

2. Asigurarea cadrului instituțional și managerial optim pentru consilierea și orientarea
elevilor în vederea alegerii unui traseu educațional adaptat intereselor și
competențelor individuale, precum și în scopul prevenirii și reducerii abandonului
şcolar, a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie și a egalității de șanse la educație.

3. Dezvoltarea unei politici de optimizare a managementului resurselor umane, prin
facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi
perfecţionare, precum şi eficientizarea activităţii manageriale; utilizarea eficientă a
resurselor materiale şi financiare, în concordanţă cu noile politici educaţionale şi de
finanţare.



ȚINTELE STRATEGICE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

4. Reconfigurarea reţelei învăţământului profesional și tehnic din judeţ, în
vederea asigurării coerenţei strategiei naţionale cu programele de dezvoltare
elaborate la nivel judeţean şi local; adecvarea ofertei de formare la piaţa
muncii şi la cerinţele agenţilor economici parteneri.

5. Asigurarea unei educaţii pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte şi
programe educative locale, naţionale şi europene/internaţionale, promovarea
educaţiei interculturale, a desegregării şcolare şi a egalității şanselor la
educaţie.

6. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale.



GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

• Inspecții tematice – 6

1. Organizarea activității unităților de învățământ la începutul anului școlar
2022-2023 - 10-21.10.2022

2. Monitorizarea desfășurării activității unităților de învățământ - 05-09.12.2022

3. Monitorizarea managementului unităților de învățământ și conexe -
13-17.03.2023

4. Monitorizarea derulării activităților educative la nivelul unităților de
învățământ - 24-28.04.2023

5. Organizarea Examenului de Evaluare Națională/ Organizarea Examenului
Național de Bacalaureat - 22-26.05.2023

6. Încheierea situației școlare la sfârșitul anului școlar 2022-2023 - 12-23.06.2023



GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

• Inspecții de revenire – 16 

14-25.11.2022

1. Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani

2. Colegiul National „Mihai Eminescu” Botoșani

3. Colegiul Național „A. T. Laurian” Botoșani

4. Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi" Botoșani

5. Liceul „Alexandru Cel Bun” Botoșani

6. Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești

7. Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămânzi

8. Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani

9. Școala Gimnazială ,,Dimitrie Brândză" Viișoara

10. Școala Gimnazială „Aristotel Crîșmaru” Drăgușeni

11. Școala Gimnazială Nr. 1 Albești

12. Școala Gimnazială Nr. 1 Blândești

13. Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiți

14. Școala Gimnazială Nr. 1 Sulița

15. Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani

16. Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani



GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

• Inspecții școlare generale: 8

30.01-03.02.2023

1. Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 
22 Botoșani

2. Seminarul Teologic Liceal Ortodox 
„Sf. Ioan Iacob” Dorohoi

3. Școala Gimnazială „Dan Iordachescu” 
Hlipiceni

4. Școala Gimnazială „Ion Bojoi” 
Flămânzi

06-10.02.2023

5. Școala Gimnazială „Mihai 
Constantineanu” Dorobanți

6. Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești

7. Școala Gimnazială Nr. 1 Hilișeu
Horia

8. Școala Gimnazială Nr. 1 Orășeni Deal



GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

• Inspecții de specialitate

➢ Consilierea cadrelor didactice care predau la clasele de gimnaziu pentru
aplicarea noilor programe școlare și a cadrelor didactice de liceu, în vederea
respectării Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la cl. a IX-
a și a X-a, în anul școlar 2022-2023;

➢ Consilierea cadrelor didactice pentru elaborarea planurilor individualizate
de învățare pentru elevi;

➢ Consilierea cadrelor didactice care predau discipline la care se susțin
examene naționale pentru elaborarea și implementarea planurilor de
îmbunătățire a rezultatelor elevilor.

• Inspecții curente și speciale pentru obținerea definitivării în învățământ și a
gradelor didactice



Școli sigure! 
Școli prietenoase! 

Școli performante!


